PODMIENKY, PRAVIDLÁ A POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV DRÁHY.
WIEGAND - LETNÁ BOBOVÁ DRÁHA
25 m

ZRÝCHLI!

BRZDI!

UDRŽUJ SI
ODSTUP!

1. Všetci jazdci a spolujazdci používajú dráhu na vlastnú zodpovednosť a na svoje vlastné riziko. Používajte vhodné oblečenie. Je zakázané jazdiť
pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok.
2. Dodržujte správnu rýchlosť, aby ste neohrozili seba a ani ostatných. Udržujte odstup, aspoň 25 m od predchádzajúceho jazdca.
Jazda tesne za sebou je zakázaná. Jazdci vzadu sú zodpovední za všetky následky, škody a poranenia v prípade kolízie.
3. Trať je v prípade dažďa, poľadovice a v zimnom období uzavretá.
4. Prerušte jazdu, ak začne pršať. Výnimka: Opatrné používanie dráhy v mokrých podmienkach je povolené iba so súhlasom personálu,
je potrebné dodržať bezpečnú vzdialenosť minimálne 50 m.
5. Dôležité upozornenie: Vo vlhkom počasí je brzdná dráha dlhšia a vozíky sa môžu šmýkať. Je možné jazdiť aj v daždi, ak sú vozíky vybavené
prídavnou brzdou, avšak je potrebné dodržiavať zvýšenú opatrnosť. Bezohľadná jazda môže viesť k vážnym zraneniam. Na konci dráhy je
potrebné priviesť vozík - sane rýchlosťou chôdze, akou sa pohybujú pásy brzdovej dráhy s rešpektovaním značiek "KONIEC DRÁHY" a "STOP".
Cestujúci nesmie ohroziť plynulosť prevádzky zbytočným zdržiavaním štartu, zbytočným brzdením alebo státím na dráhe. Nesmie ohroziť
osoby idúce pred ním neprimeraným zrýchľovaním alebo neskorým brzdením. Hlavne na konci trate vždy dbajte na zvýšenú pozornosť a opatrnosť!
6. Jazdec musí byť otočený v smere jazdy, sústrediť sa na ďalší úsek trate (najmenej 25 m dopredu), nesmie počas jazdy na vleku a v dráhe na
vozíku ležať, kľačať, obracať sa, stáť, zastaviť na dráhe, opustiť vozík, znečisťovať dráhu, odhadzovať odpadky, fajčiť počas jazdy a v priestoroch
celej dráhy. Rešpektujte všetky značky!
7. Je potrebné dodržiavať všetky pokyny personálu k štartu a tiež semaforom stanovené intervaly štartu. Nejazdite príliš pomaly a v dráhe
zastavte iba v prípade núdze.
8. Použitie tejto inštalácie je povolené iba pomocou dodaných vozíkov.
9. Deti vo veku do 3 rokov nesmú túto inštaláciu používať.
10. Deti mladšie ako 8 rokov môžu jazdiť v dvojsedadlových saniach, iba v sprievode staršieho dieťaťa (staršieho ako 8 rokov), alebo dospelej
osoby, ktorá bola oboznámená s užívaním dráhy a na ktorú obsluhujúci personál preniesol plnú zodpovednosť.
11. Vyššia osoba vždy sedí na zadnom sedadle a musí držať obidve ruky na brzdovej páke počas jazdy vlekom i na dráhe.
Nikdy sa nedotýkajte dráhy alebo pod vozíkom! Osoba na zadnom sedadle je zodpovedná za bezpečnosť a musí byť schopná kedykoľvek použiť
brzdu. Kto sedí vpredu - sa nikdy nedotýka dráhy a nestrká ruky pod vozík!
12. Vždy je potrebné sa riadiť pokynmi personálu. V prípade nerešpektovania týchto pokynov a pokynov obsluhy bude zákazník vylúčený z ďalšej
prepravy a používania dráhy bez nároku na vrátenie už zaplateného cestovného.
13. Zákazník je povinný nahlásiť obsluhujúcemu personálu svoj úraz, nehodu, poškodenie svojej veci pri používaní dráhy, úraz inej osoby,
poškodenie veci alebo vozíka.
14. Vstup do zariadenia je povolený iba na určených miestach. Jazdu môže užívateľ začať a ukončiť len na určených miestach.
15. Všetci jazdci musia byť duševne a telesne spôsobilí. Osoby, ktoré sa sami nemôžu zviesť na saniach alebo by ich mohli nesprávne použiť napr.
z dôvodu fyzických alebo psychických obmedzení, sú z bezpečnostných dôvodov vylúčené z užívania dráhy. V prípade potreby je možné použitie
v sprievode odborníka alebo dôveryhodnej osoby, ktorá preberie zodpovednosť za používateľa.
16. Tehotné ženy nesmú jazdiť kvôli existujúcemu riziku.
17. Celková hmotnosť cestujúcich nesmie presiahnuť 150 kg na vozík. Za dodržiavanie zodpovedá personál, ktorý má povinnosť kontrolovať
preťaženie a upozorňovať naň.
18. Vo vozíkoch nie je dovolené voziť zvieratá, dáždniky, palice a iné objemné predmety, čipkované alebo príliš voľné oblečenie.
Do blízkosti dráhy a na vozík nenoste (čiapky, šiltovky, šály, dlhé šnúrky do topánok a pod.), dajte si pozor aj na dlhé vlasy.
19. Počas celej jazdy je zakázané fajčiť a používať mobilné telefóny, fotoaparáty a pod.. Cestujúci je zodpovedný za akúkoľvek škodu alebo stratu
spôsobenú elektronickými zariadeniami.
20. Zákazník a návštevník dráhy nesmie vstupovať do dráhy ani zdržiavať sa v priestoroch dráhy ( min. 5m od okraja dráhy) z dôvodu
bezpečnosti jazdcov, dráhy i vlastnej osoby. Je zakázané - poškodzovať veci, zariadenia a vozíky.
21. Po ukončení jazdy musí zákazník vystúpiť z vozíka vo vyznačenom priestore a v prípade viacnásobnej vstupenky - cestovného lístka na viac
jázd musí znovu prejsť cez turniket a dať si odčítať z cestovného lístka ďalšiu jazdu.
22. Každý cestujúci musí mať platný cestovný lístok aj v tom prípade, že sa zúčastňuje jazdy ako spolujazdec s výnimkou detí do 6 rokov, ktoré
cestujú, vezú sa zdarma.
23. Zakúpením lístka potvrdzujete súhlas s uvedenými podmienkami neodvolateľne. Všetky nároky na kompenzáciu alebo vrátenie lístka sú vylúčené.

Všetkým užívateľom dráhy prajeme príjemné zážitky, bezpečnú jazdu, ohľaduplných spolujazdcov a pekný deň.

